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12a  -  HISTORIEK 

 

Met heel wat improvisatie werd in 1971 in de toneelzaal van de 'Paters' door een groep 

enthousiaste toneelliefhebbers het blijspel "Verwikkelingen in Grand Hotel" opgevoerd. 

Meteen was de toneelvereniging de Sinfravrienden opgericht. 

Van waar de naam de Sinfravrienden ?  Sinfra komt van SINt-FRAnciscus. 

Sint-Franciscus was de stichter van de Orde van de Minderbroeders Franciscanen en die 

minderbroeders hadden een thuishaven op de Sint-Antonius van Padua-parochie, in de 

volksmond de 'Paters' genoemd. 

Mede door het succes van de Sinfravrienden, voornamelijk met volkstoneel, werd door de 

jaren heen de toneelzaal van de 'Paters' geregeld aangepast. In 1985 speelden de 

Sinfravrienden met "Het gezin Van Paemel" voor de laatste maal in hun vertrouwde 

toneelzaal. De zaal moest plaats ruimen voor woningbouw. 

 

De toekomst leek onzeker maar de overstap naar de theaterzaal van het cultureel centrum, met 

als eerste productie "Bossemans en Compernolle", werd een schot in de roos. 

In 1990 wordt de vereniging een vzw en kiest men voor een kortere naam "De Sinfra's".  

In het voorjaar van 1991 klasseerden De Sinfra’s zich met de thriller “Het huis op de rots” 

(regie Marc Bussens) in de 3de categorie van het Provinciaal Klasseringtornooi Oost-

Vlaanderen. 

Vanaf dat jaar namen De Sinfra's, onder impuls van de toenmalige Gentse bellenman Julien 

Pauwels, deel aan straattheaterfestivals in Vlaanderen en Nederland. In 1992 resulteerde dit 

met "De 21ste Vertelling" in een overwinning in het Jeanne Streulensjuweel (het niet officiële 

tweejaarlijks nationaal kampioenschap voor straattheater) te Meise. In datzelfde jaar werd met 

"Dierenparlement" de originaliteitsprijs gewonnen op het straattheaterfestival in Drenthe 

(Nederland). En een paar jaartjes later gingen De Sinfra's in Wulpen met "De klucht van de 

taart" ook lopen met de eerste prijs. 

 

In het seizoen '94-'95 werd gestart met een nieuwe uitdaging, namelijk jeugdtoneel. Ook dit 

bleek een groot succes. Gestart onder de naam Sinfrajeugd kiest men in 2003 voor een nieuwe 

naam: de Sinfrakidz. 

Met “Hoofdstuk Twee” van Neil Simon en in een regie van Eddy Daese klasseerden De 

Sinfra’s zich in het voorjaar van 1994 terug in de 3de categorie van het Provinciaal 

Klasseringstornooi. 

In het najaar van 1996 werd tijdens de heerlijke komedie “Lucy’s Baby” het zilveren 

toneeljubileum van Liset Baetens gevierd. 



Met een sterke prestatie van “Harold en Maude” konden De Sinfra’s zich in het voorjaar 1998 

klasseren in de 2de categorie van het Provinciaal Klasseringstornooi. De regie was in handen 

van Tjen De Munck. 

Uit de Sinfrajeugd was ondertussen in 1999 de jongvolwassenengroep Theater WEB 

gegroeid. Een groepje jongeren dat een 'ander soort' toneel wil brengen. Eigenzinniger en 

gedurfder, m.a.w. een andere stijl. 

 

Jaarlijks brengt vzw De Sinfra's vijf producties: 2 producties door de volwassenengroep, 2 

producties door de jong-volwassenengroep Theater WEB en 1 productie door de Sinfrakidz. 

 

In het kader van het 30 jaar bestaan waagden De Sinfra’s zich in het najaar van 2001 ,onder 

impuls van voorzitter Werner Hillaert, aan een grote productie met de volwassenen en de 

jeugd. Er werd gekozen voor ‘Oliver Twist’ van Charles Dickens. Tjen De Munck regisseerde 

en Marie Rondot stond in voor de choreografie. Het werd een gigantisch succes met 2.400 

toeschouwers waaronder een schoolvoorstelling met 600 kinderen op vrijdagnamiddag. 

Christa De Beule en Etienne Tempels werden gehuldigd voor hun zilveren toneeljubileum. 

 

In een regie van Hans De Munter konden De Sinfra’s zich in het voorjaar 2002 met “Stop dat 

gekanker” (“Er valt een traan op de tompoes” – Dimitri Frenkel Frank) klasseren in de 3de 

categorie van het Provinciaal Klasseringstornooi Oost-Vlaanderen. 

 

En zoals ondertussen menig theaterliefhebber weet organiseren De Sinfra's, samen met 

V.V.V.-Toerisme en de Dienst van Toerisme van de stad Lokeren, jaarlijks op de laatste 

zondag van mei het Parktheaterfestival. Met zo'n 5 à 6.000 bezoekers die in het stadspark 

kunnen genieten van een gevarieerd aanbod aan straattheateracts uit binnen- en buitenland is 

dit telkens een schitterende afsluiter van een Sinfra-toneeljaar. 

Het Parktheaterfestival was in 2006 aan zijn 10e editie toe en werd ondersteund door vzw 

OPENDOEK. 

In 2004 werd het Parktheaterfestival door het stadsbestuur gelauwerd als "Meest 

Verdienstelijke Lokeraar". 

 

Marianne Tempels werd in het voorjaar 2004 tijdens de productie van de thriller “De 

Muizenval” van Agatha Christie en in een regie van Hugo Govaert, gehuldigd voor haar 

zilveren toneeljubileum. 

In “Een beeld van een man” (regie Luc Pauwels & Kathleen De Smet) werd Clement Van 

Laere in het najaar 2004 in de bloemetjes gezet voor zijn zilveren toneeljubileum. 

De Sinfra’s plaatsten zich in het voorjaar 2006 met de komedie “Opgewekte Geesten” (“Ik 

zie, ik zie, wat jij niet ziet”) en in een regie van Tjen De Munck in 4de categorie van het 

Provinciaal Klasseringstornooi. 

 

Tijdens het toneelseizoen 2006-2007 trokken De Sinfra's zo'n 3.250 toeschouwers naar het 

cultureel centrum van Lokeren : 

"De Ingebeelde Zieke"   1670 toeschouwers 

"Begot, begot, vrouwen op uw kot ?"   910 toeschouwers 

"Alibaba en de 40 schimmen" (Sinfrakidz)   420 toeschouwers 

"Nieuwe Meisjes" (Theater WEB)    250 toeschouwers 

Met "De Ingebeelde Zieke" van Molière in een bewerking van Alain Pringels en in een regie 

van Hugo Govaert, namen De Sinfra's deel aan het toneeltornooi de "Gulden Spot" van 

Opendoek Oost-Vlaanderen. 

De Sinfra's behaalden 6 nominaties : beste mannelijke hoofdrol (Clement Van Laere in de rol 

van Argan), beste vrouwelijke hoofdrol (Liset Baetens in de rol van de meid Toinette), beste 

mannelijke bijrol (Luc Van den Durpel in de rol van de notaris Bonnefoi), beste regie (Hugo 

Govaert), beste decor en beste groepsprestatie. 



Liset Baetens werd laureaat als beste vrouwelijke hoofdrol en ontving op de Ontmoetingsdag 

van Opendoek Oost-Vlaanderen op 20 mei 2007 in Aalst de "Gulden Spot". 

 

Een week later werd het 11e Parktheaterfestival weer een schot in de roos. Ondanks het 

mindere, maar toch droge, weer bezochten 5.000 toeschouwers dit theaterfestijn voor groot en 

klein dat ondersteund wordt door OPENDOEK. 

 

Het theaterseizoen 2007-2008 was er een met twee gezichten. De jong-volwassenengroep 

Theater WEB opende het seizoen met een gesmaakte productie "LEK". Een van de 

hoogtepunten in de geschiedenis van De Sinfra's volgde in december. Reeds in mei werd er 

gestart met de voorbereiding van de productie "De Klokkenluider van de Notre Dame", een 

samenwerking met het Tienerkoor Malaika en de Ozma Music School. 65 acteurs en 30 

koorleden en orkestleden bevolkten het podium van het cultureel centrum met deze geslaagde 

productie onder regie van Luc Pauwels en Kathleen De Smet. 2.400 toeschouwers genoten 

van het spektakel. Met deze productie kregen De Sinfra's 3 nominaties voor de "Gulden Spot" 

van het toneeltornooi 2007-2008 van OPENDOEK Oost-Vlaanderen : regie, belichting en 

bijzondere theaterelementen. Twee nominaties werden verzilverd met een "Gulden Spot" : 

belichting en bijzondere theaterelementen. De belichting was een concept van Luc Pauwels 

dat werd uitgewerkt en uitgevoerd door Marc Poppe, technicus van het cultureel centrum in 

Lokeren. De bijzondere theaterelementen was voor de inbreng van de Sinfrakidz (en 

voornamelijk de rol van het geitje dat op een schitterende wijze werd vertolkt door de 

zesjarige Phebe Staelens) in het totaalconcept met toneel, zang en dans. 

 

Begin 2008 begon voor De Sinfra's in mineur. De productie van Theater WEB diende een 

maand voor de première afgelast te worden omdat de regisseur er mee stopte om persoonlijke 

reden. 

Amper twee weken later werd ook de volwassenenproductie "Smullen met snullen" van 

Francis Veber afgelast, drie weken voor de première. Hoofdrolspelers Patrick Buyssens en 

Clement Van Laere dienden om ernstige gezondheidsredenen af te haken. Patrick streed tegen 

een hardnekkige kanker en overleed op 29 april. Een groot verlies voor De Sinfra's en het 

amateurtoneel in Lokeren. Clement diende onverwacht een open hartoperatie te ondergaan. 

Emotioneel werden het zware weken voor de Sinfra-leden die een hechte familie vormen. 

Clement herstelde goed en was terug paraat voor een volgende productie. 

In het najaar van 2008 konden de Sinfra’s zich plaatsen in de 5de categorie van het Provinciaal 

Klasseringstornooi. 2008 eindigde ook in mineur... 

 

In 2009 namen we deel aan De Gulden Spot met de productie "Als ik de lotto win" van Ruud 

De Ridder. Liset Baetens werd genomineerd voor de beste vrouwelijke hoofdrol en Jacques 

Kesbeke kreeg een nominatie voor de beste mannelijke bijrol. Een nominatie die hij 

verzilverde in De Gulden Spot. 

In het voorjaar hernamen we de productie "Smullen met snullen", die we in 2008 in trieste 

omstandigheden werd afgelast. Het werd een eerbetoon aan Patrick Buyssens. De regie was, 

zoals in 2008, in handen van Franky Van Hee. 

 

Een paar weken daarvoor brachten de Sinfrakidz een prachtige productie van "Wild Kidz @ 

School" in een regie van Lieven De Keyser en een schitterende choreografie van Marianne De 

Beul. Beiden zijn lid van De Sinfra's. Muzikant en theaterman Jean Bosco Safari was peter 

van deze productie en zal ook in de toekomst het peterschap waarnemen. 

Op 23 mei 2010 vond het 14e Parktheaterfestival plaats. De weergoden waren De Sinfra's 

gunstig gezind. Het werd voor de naar schatting 5.000 toeschouwers weerom volop genieten 

van het gevarieerd aanbod aan theatergenres. 

 



Het Parktheaterfestival werd een weekje vroeger georganiseerd. De Sinfra's namen trouwens 

op 30 mei met 31 leden deel aan de Ros Beiaard Ommegang in Dendermonde. Zij stonden in 

voor de figuratie van de praalwagen "Het paard sterft". 

 

In het najaar 2010 werd in een regie van Luc Pauwels de productie "De Nieuwe 

Euromiljonairs" op de planken van het Cultureel Centrum van Lokeren gebracht. Met deze 

productie namen De Sinfra's deel aan aan de Gulden Spot van OPENDOEK Oost-Vlaanderen. 

Ondertussen waren de Sinfra Kidz volop aan het repeteren voor hun nieuwe musical "Kit Kat 

Club". In het voorjaar 2011 werd deze eigen creatie met 30 enthousiaste jongeren gebracht in 

de Torenzaal van het CC Lokeren. De lat voor de choreografie werd weer wat hoger gelegd en 

het resultaat was ronduit schitterend. Professionele choreografen die de productie bijwoonden 

waren vol lof over deze prestatie. Met "Kit Kat Club" (regie Lieven De Keyser; choreografie 

Marianne De Beul) werd deelgenomen aan de Gulden Spot voor Jongeren van OPENDOEK 

Oost-Vlaanderen. 

Kort na 'Kit Kat Club' stonden de volwassenen terug op de scène. Marc Leboeuf regisseerde 

met een enthousiaste groep de komische thriller "The Rose Garden" of zoals De Sinfra's het 

zelf omschreven "perikelen in een kabardoesken"… 

Op 28 en 29 mei 2011 organiseerden De Sinfra's in samenwerking met Infopunt Toerisme en 

VVV-Toerisme het 15de Parktheaterfestival. Op zaterdagavond werd het 2de "Vonken en 

Vuur" georganiseerd met binnen- en buitenlandse vuuracts en vuuranimatie. Ondanks het 

koude en winderige weer kwamen toch om en bij 1.500 toeschouwers op dit spektakel af. 

Zondag 29 mei werd mede door het schitterende weer een topdag voor deze 15de editie. Naar 

schatting 6.000 bezoekers konden weerom genieten van hoogstaande straattheateracts. 

In het najaar van 2011 stond het blijspel-ballet ‘Het Dievenbal’ op het programma, dit voor 

het veertig jaar bestaan van de Sinfravrienden/De Sinfra’s. Niet minder dan 36 Sinfra’s 

stonden op het podium en achter de schermen werkten nog eens 25 mensen mee. Tjen De 

Munck had de regie in handen en het geheel werd afgewerkt door choreografe Marianne De 

Beule. Het werd een succesvolle productie waarmee men deelnam aan de Gulden Spot van 

OPENDOEK Oost-Vlaanderen. 

De Sinfra Kidz gingen in 2012 terug voor hun succesformule: theater in combinatie met 

muziek en dans. Auteur/regisseur Lieven De Keyser en choreografe Marianne De Beul 

maakten ter terug een pareltje van. Honderden kinderen, jongeren en volwassenen konden 

genieten, meezingen en meedansen met “Kidz of Rock City”. De Sinfra Kidz namen hiermee 

deel aan de Gulden Spot voor jongeren van OPENDOEK Oost-Vlaanderen. 

De volwassenen kozen voor de klucht “Alles uit, behalve het licht” van Ray Cooney en John 

Chapman. Het licht bleef  branden, maar gelukkig ging niet alles uit... 

Op de laatste zondag van mei 2012 werd, terug samen met Infopunt Toerisme en de mensen 

van VVV-Toerisme het 16de Parktheaterfestival georganiseerd in het stadspark aan de Durme, 

in het centrum van Lokeren. 

Met “Per(r)ongeluk” kozen De Sinfra’s in het najaar 2012 voor een tragikomedie. Het 

prachtige decor met o.a. stationsperron en caravannetje was een pareltje dat de volledige 

productie, uiteraard samen met de sterke acteerprestaties, naar een hoog niveau brachten. 

2013 werd een traditioneel Sinfraseizoen. In dit jaar gingen de Sinfra Kidz de muzikale toer 

op met “Kidz on Broadway”, het 17de Parktheaterfestival eind mei en de volwassenen met 

twee komedies: “Dolly en Dot” in een regie van Dennis Eelbode en “Een fantastisch 

trouwfeest” van auteur Robin Hawdon. ‘Een fantastisch trouwfeest” werd meteen het zilveren 

toneeljubileum van voorzitter Werner Hillaert. De Sinfra’s namen met deze productie ook 

deel aan de Gulden Spot van OPENDOEK Oost-Vlaanderen. 

2014 werd toch een bijzonder jaar voor De Sinfra’s. De Sinfra Kidz gingen enigszins de 

andere toer op van wat zij gewoon waren de laatste jaren. Er werd gekozen voor het 

avonturenverhaal “Alice” naar “Alice in Wonderland”. Eigen lid Maaike Van Gerrewey nam 

de regie op zich. De volwassenen brachten de sterke komedie “Gouwe Handjes” van Haye 

van der Heyden in een regie van Dirk Meul op de planken. 



Onmiddellijk na deze productie, met een onderbreking eind mei voor het 18de 

Parktheaterfestival, werd er gestart met de voorbereidingen van de najaarsproductie waarbij 

de volwassenen en de Sinfra Kidz de handen in elkaar sloegen om een groots familiespektakel 

op het getouw te zetten in het najaar. Het verhaal “Les Misérables” van Victor Hugo werd 

overgebracht naar Lokeren tijdens de oorlogsjaren 1940-1945, “Miserabele Jaren”. Heel 

herkenbare scènes uit “Les Misérables” gemixed met Lokerse oorlogsverhalen zorgden voor 

een boeiend en tevens aangrijpende producties. De stijlvolle choreografieën van Marianne De 

Beul waren een meerwaarde voor deze productie. Marianne schreef ook het verhaal en stond 

in voor de regie. 

Live muziek werd gebracht door het Jongerenkoor Malaika uit Lokeren. Zes uitverkochte 

voorstellingen brachten meer dan 2.600 toeschouwers naar het cultureel centrum. Voor de 

voorstellingen kon men genieten van een heerlijke Lokerse maaltijd en tijdens de pauze was 

er koffie met een stukje miserable-taart. 

“Miserabele Jaren” bleef nog lang hangen bij de toeschouwers. De Sinfra’s namen met 

“Miserabele Jaren” deel aan de Gulden Spot van OPENDOEK Oost-Vlaanderen. Er waren 

nominaties voor beste jongere (Lola Philippart) en beste regie (Marianne De Beul). 

Uiteindelijk sleepten De Sinfra’s de Gulden Spot voor beste groepsprestatie in de wacht. Een 

terecht erkenning voor wat de ganse vereniging gerealiseerd had. 

Nog even terugkeren jaar het 18de Parktheaterfestival. Het tweejaarlijks multi-cultureel 

stadsfestival Loka.Tierra, een organisatie van het CC en de dienst Inburgering van de stad 

Lokeren, was op sterven na dood. Door het dit jaar te organiseren op dezelfde dag als het 

Parktheaterfestival kreeg het stadsfestival een nieuwe drive. De locaties van beide festivals 

liggen maar een goede straatbreedte van elkaar. 

 

In het voorjaar van 2015 was het eventjes uitblazen bij de Sinfra Kidz want zij hadden heel 

veel energie gestoken in “Miserabele Jaren”. 

De volwassenen pikten wel terug de draad op met de komedie “Martha en Mathilda” onder 

leiding van regisseur Ludwig Ponnet. 

Het 19de Parktheaterfestival op de laatste zondag van mei sloot een mooi toneelseizoen af. 

Eind 2015 hadden De Sinfra’s wat te vieren. Tijdens de voorstelling van de klucht “Loves 

begins @ 50” van Raymond Hopkins (regie Luk Baeyens en Luc Van den Durpel) werden 

verdienstelijke leden gehuldigd die 25 jaar of langer lid waren van de Sinfravrienden/De 

Sinfra’s: Jeannine Bracke, Marcel De Belie, Irène Van Helsland, Emiel De Keyser, Nadya 

D’Hooge, Gilberte Stremersch, René Van Laere, Mariette Veelaert en Freddy Van Wiele. 

In het najaar 2015 starten de Sinfra Kidz voor hun productie in het voorjaar 2016 een project 

op i.s.m. jeugdhuis T-KLub (Lucifer Art Project), Make Music vzw, Kinderkoor Lokeren, 

Villa Vief vzw en peter-acteur Ronny Waterschoot. Het werd een hele ervaring met de 

toneeltalenten van de Sinfra Kidz, de creativiteit van jeugdhuis T-Klub en het muzikale van 

Make-Music vzw. Dit alles resulteerde in een wel heel bijzondere, niet eigen aan de Sinfra 

Kidz, toneelproductie “Lucifer”, geschreven door Ruben Bouillon, Kristel De Vreese en 

Maaike Van Gerrewey. Deze twee laatste regisseerden dit theaterproject. 

 

“Moeder, waarom vrijen wij?” stond in het voorjaar 2016 op het programma van de 

volwassenen. De Sinfra’s doopten het als “Vrij-spel”, een reeks eenakters rond liefde, verliefd 

zijn, afgestoten worden,... 

Het 20ste Parktheaterfestival in 2016 werd voor de zoveelste maal een schot in de roos. De 

organisatie gebeurde nog altijd i.s.m. Infopunt Toerisme en de Raad voor Toerisme 

(voormalige V.V.V.-Toerisme). 

Deze 20ste editie werd voor de tweede maal samen georganiseerd met het tweejaarlijks multi-

cultureel stadsfestival Loka.Tierra 

“De vrek” van Molière stond in najaar 2016 op het programma van de volwassenen. In een 

regie van Ronny Waterschoot en gespeeld in een sober maar functioneel decor werd het een 

sterke productie met eveneens sterke acteerprestaties. 

 



2017 werd geopend door de Sinfra Kidz met “Goudlokje en de drie beren”, een creatie van 

Kristel De Vreese en het Kinderkoor Lokeren. Kristel stond samen met Jolien De Clercq in 

voor de regie. Professionele ondersteuning kregen zij van de peter van de Sinfra Kidz, Ronny 

Waterschoot. 

As er wat te vieren valt, zijn de Sinfra’s er bij. Tijdens de productie van het voorjaar “Genaaid 

zonder voorschrift” (“Tailleur pour dames” – Georges Feydeau) wordt een nieuwe lichting 

verdienstelijke leden gehuldigd, 40 jaar of meer actief lid: Christa De Beule (tevens 

penningmeester), Etienne Tempels, Jeannine Bracke en Marleen Tempels. 

Met deze productie klasseerden De Sinfra’s zich in de 3de categorie van het Provinciaal 

Klasseringstornooi Oost-Vlaanderen. Voor de laatste maal trouwens want vanaf 1/1/2018 

wordt o.a. Cultuur overgedragen naar de Vlaamse Overheid. 

 

Het Parktheaterfestival heeft al jaren lang een bellenman, Etienne Tempels. Etienne geeft aan 

dat het misschien tijd wordt om aan een nieuwe bellenman te denken. Het idee ontsproot om 

een verkiezing te organiseren voor een stadsbelleman. De stad Lokeren ging hiermee akkoord 

en samen met Infopunt Toerisme wordt deze verkiezing georganiseerd. Men opteerde om 

twee bellenmannen te kiezen. Zes kandidaten schreven zich in en de week voor het 

Parktheaterfestival werd aan het Durmeterras met de beeldengroep ‘Hazen’ de wedstrijd 

georganiseerd. 

Eerste bellenman werd Bjorn Haegeman, tweede bellenman werd Ben(ny) Philips. Meteen 

had de stad het ook een duo Bjorn en Benny in zijn gelederen, maar dus niet die van ABBA. 

Een week later tijdens het 21ste Parktheaterfestival (laatste zondag van mei) werd 

afscheidnemend bellenman Etienne Tempels uitgebreid in de bloemetjes gezet en het duo 

Bjorn en Ben officieel in functie van bellenmannen Stad Lokeren aangesteld. 

TG Horzel, een toneelgroep voornamelijk met jongeren en jong-volwassenen, kwam met veel 

enthousiasme de organisatie van het Parktheaterfestival versterken. Een welgekomen 

verjonging, die zich trouwens stilaan begon op te dringen. 

Het 21ste Parktheaterfestival van eind mei was hun vuurdoop. 

Cindy De Coninck en Gilbert De Coninck werden tijdens “Pygmalion” van George Bernard 

Shaw (regie Dirk Crommelinck) in het najaar 2017 gehuldigd voor hun zilveren 

toneeljubileum. Hun mama/echtgenote werd postuum gehuldigd. 

 

Het toneelspel “Boem! Wakadoem” van Mieke Verbelen en in een regie van Ronny 

Waterschoot werd in het voorjaar 2018 de volgende uitdaging voor de Sinfra Kidz. Het werd 

een kleurrijk en heerlijk schouwspel met een choreografie van Lotte Celi en Kristel 

De Vreese. 

De volwassenen brachten hierna “De klusjesman”, een komedie van Eric Assous in een regie 

van Tjen De Munck. 

 

Einde mei 2018 werd het 22ste Parktheaterfestival georganiseerd en voor de derde maal samen 

met het tweejaarlijks multi-cultureel stadsfestival Loka.Tierra. 

Met “Wordt u al geholpen” van Jeremy Lloyd en David Croft werd 2018 afgesloten. Ronny 

Waterschoot begeleidde het allegaartje van personages. 

Er werden terug enkele verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet: Rita De Wolf en Rony 

Van de Vyver voor hun 25 jaar lidmaatschap, Werner Hillaert – voorzitter en Christa De 

Beule – penningmeester die beiden de fakkel doorgeven. 

Rita De Wolf en Ria Beaumont, beiden toneelmeesters, geven eveneens de fakkel door. 

 

Voor de volwassenen werd 2019 het jaar van de kat. In het voorjaar werd “Als de kat van huis 

is”, een komedie van Johnnie Mortimer en Brian Cooke in een regie van Tjen De Munck, en 

in het najaar werd “De kat in de kelder”, een komedie van Pol Anrys op de planken gebracht. 

Regisseur van dienst was Saskia Van Kerckhove. 

Ook bij deze productie werd er gehuldigd: Marianne Tempels, Clement Van Laere en Gilberte 

Stremersch voor hun 40 jaar lidmaatschap. 



Tussendoor brachten de Sinfra Kidz het gekende “De tovenaar van Oz” in een regie van 

Lander Depoortere. 

Het 23ste Parktheaterfestival op de laatste zondag van mei werd een topeditie. Sterke 

wereldacts afgewisseld met plaatselijk jong talent brachten volgens de media 10.000 

bezoekers naar Lokeren. Het werd weerom een familiefestijn voor groot en klein. 

Het zomerverlof werd gestart met een teambuildingactiviteit voor de Sinfra Kidz en een 

barbecue voor alle leden op de laatste zaterdag van juni. 

 

Na het zomerverlof startten de repetities en voorbereidingen voor de twee producties in het 

voorjaar van 2020: 

- de Sinfra Kidz met “Herakles – A Hugh Life”, geschreven en geregisseerd door Tom 

Bruynooghe. De choreografie wordt geleid door Lotte Celi. 

- de volwassenen met “Het kerkhofclubje”, een tragikomedie van Ivan Menchell in een regie 

van Jacques Van Avermaet. 

Op zondag 24 mei 2020 zullen De Sinfra’s deelnemen aan de tienjaarlijkse Ros Beiaard 

Ommegang in Dendermonde. 

Een week later, op zondag 31 mei, gaat het 24ste Parktheaterfestival door. Dit jaar ook samen 

met Loka.Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA’S NAAST DE JAARLIJKSE TONEELPRODUCTIES, STRAATTHEATER 

EN DE ORGANISATIE VAN HET PARKTHEATERFESTIVAL 

 

10 JAAR SINFRAVRIENDEN   1980-1981 

  
 20 september 1980 

 Plechtige eucharistieviering gevolgd door feestelijke opening van een merkwaardige 

 tentoonstelling in een uniek decor over tien jaar toneelactiviteit, met een terugblik op 

 heel wat leuke herinneringen. 

 

 

 5 oktober 1980 

 Derde Sinfra-rally met prachtige prijzentafel. 

 

 11 november 1980 

 Poppenkastvoorstelling met een passend programma voor jong en oud. 

 

 13-14-15-20-21-22 februari 1981 in de toneelzaal van “de Paters” op de Sint-

 Antoniusparochie (thuishaven van de Sinfravrienden). 

 Opvoering van het blijspel “Baby Hamilton” van Anita Hart en Maurice Braddell in 

 een regie van Bert Van Tichelen. 

 

 12 april 1981 

 Fiets- en wandeltocht met een aangepast zoekprogramma “10 jaar Sinfravrienden”. 

 



25 JAAR DE SINFRA’S   1995-1996 

 
Openluchtvoorstelling “Het dorp de mirakelen” afgesprongen: 

- overlijden mentor Marcel Van der Aa 

- te hoge financiële eisen van de Kerkfabriek voor gebruik dorpsplein Daknam. 

 

 Alternatief: organiseren van een straattheaterfestival in 1997 

 = 1ste Parktheaterfestival in het Park Verloren Bos, Nijverheidstraat te Lokeren 

 op de laatste zondag van mei (25 mei 1997) en in het kader van Dag van het Park. 

 Een samenwerking met Dienst Toerisme en V.V.V.- Toerisme Lokeren. 

 

 

40 JAAR DE SINFRA'S   2010-2011 

    
 27 augustus 2011 

 Daguitstap voor alle leden naar Movie Park Duitsland. 

  

 22 oktober 2011 

 Ontvangst stadhuis en ondertekening Gulden Boek. 

  

 4 november t.e.m. 4 december 2011 

 Fototentoonstelling “40 jaar Sinfravrienden/Sinfra’s” in de hall van het cultureel 

 centrum Lokeren. 

 

 26 – 27 november / 2 – 3 – 4 december 2011 

 Voorstellingen “Het Dievenbal” met 36 leden op de scène en ca. 35 medewerkers 

 achter de scène en onthaal/catering. 

 

 

VORMING- EN TEAMBUILDINGWEEKENDS SINFRA KIDZ 

 

September 2012 (productie “Kidz of Rock City”) 

De Ceder te Deinze. 

17 t.e.m. 19 april 2015 (productie “Lucifer”) 

De Ceder te Deinze. 

1 t.e.m. 3 september 2017 (productie “Boem! Wakadoem”) 

De Ceder te Deinze. 

7 t.e.m. 9 september 2018 (productie “De Tovenaar van Oz”) 

Jeugdverblijf de Axlandhoeve in Sinaai. 

 

 

DEELNAME TIENJAARLIJKS ROS BEIAARD OMMEGANG IN DENDERMONDE 

Bevolken praalwagens en voetvolk in diverse taferelen op de laatste zondag van mei in 1990 

– 2000 – 2010 – 2020. 

 

 



JAARLIJKSE DEELNAME REUZENOMMEGANG (KATUIT) IN DENDERMONDE 

op de laatste donderdag van augustus 

 

 

JAARLIJKSE DEELNAME VRIJETIJDSMARKT 

Tweede of derde zaterdag van september: 

start van het nieuw cultureel seizoen in Lokeren. Deelname met infostand en animatie. 

 

 

BIJ GELEGENHEID DEELNAME CITY TRAIL LOKEREN (animatie) 

tijdens weekend kerstmarkt centrum Lokeren. 

 

 

 

THEATERCURSUSSEN ROND THEATER ORGANISEREN OF VOLGEN. 

 

WORKSHOP “BEGINNERS/SEMI-GEVORDERDEN”: 

8 deelnemende leden 

Data: dinsdagen 17 april - 24 april - 15 mei - 22 mei - 29 mei 2018, telkens van 20u tot 22u 

 

WORKSHOP “GEVORDERDEN”: 

10 deelnemende leden 

Data: donderdagen 19 april - 26 april - 17 mei - 24 mei - 31 mei 2018, telkens van 20u tot 22u 

 

Lesgever voor beide workshops: Dirk Meul 

 

 

 

VORMING- EN TEAMBUILDINGWEEKENDS SINFRA KIDZ 

 

17 t.e.m. 19 april 2015 (productie “Lucifer”) 

De Ceder te Deinze. 

 

1 t.e.m. 3 september 2017 (productie “Boem! Wakadoem”) 

De Ceder te Deinze. 

 

7 t.e.m. 9 september 2018 (productie “De Tovenaar van Oz”) 

Jeugdverblijf de Axlandhoeve in Sinaai. 

 

 

 

BIJWONEN THEATEROPVOERINGEN, zowel van professionele als van 

amateurtoneelgroepen. 

Eventueel als teambuilding. 

 

 

 

DEELNEMEN AAN ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR DERDEN, 

zoals Cultuurraad Lokeren, Toerisme Lokeren, en de reeds vermelde Ros Beiaard Ommegang 

en Reuzenommegang (Katuit) in Dendermonde, de Vrijetijdsmarkt en de City Trail in 

Lokeren. 


